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JUNIOR SOMMERLEJR 2020 
Kære juniorer. 

Heldigvis bliver det muligt at komme på sommerlejr i 
år – og vi er sikre på, at det bliver en skøn lejr. 
Næsten alle har forhåndstilmeldt sig – lige nu ser vi 
ud til at blive over 20 deltagere   
 
Grundet corona… er der stadig mulighed for at 
tilmelde sig – og at afmelde sig, hvis du skulle have 
ombestemt dig. Derfor har vi brug for at I 
genbekræfter deltagelsen og betaler sidste del af 
prisen.  
 
Hvad er Thurøbund?  

Thurøbund ligger på den lille ø Thurø nær ved 
Svendborg på Fyn. Thurøbund spejdercenter er et 
søspejdercenter. Det betyder, at de har en masse 
forskellige både, kanoer og meget mere, som vi skal 
prøve.   
 
På spejdercentret Thurøbund kommer der mange 
spejdere, der kan komme fra hele landet. 1. Kokkedal 
juniorflok bor sammen og laver aktiviteter sammen.  
1. Kokkedal kommer til at bo sammen i en lejr for os 
selv. Vi kommer til at følge med i myndighedernes 
retningslinjer, så vi kan overholde alt lige fra 
madlavning, rengøring, sovepladser mm. Lige nu ser 
det ud til, at vi kan sove i telte og lave aktiviteter 
næsten som vi plejer  
 
Hvornår skal vi afsted? 

Vi mødes på Kokkedal station lørdag d. 1. august kl. 
8.00. Mød op i uniform med spejderlommen i orden! 
 

Vi er hjemme igen fredag d. 7. august ml. kl. 15.40 på 
Kokkedal station – hvis alt klapper med transporten.  
Hvis nogle spejdere ikke kan være med fra lørdag 
morgen, så kontakt os, så vi kan finde en god løsning. 
 

Hvad skal vi lave? 

Sejlads og vandaktiviteter er fokus på mange af vores 
aktiviteter på sommerlejren. Centret er specialiseret i 
sejlads, og vi starter med introduktion og udlevering 
af redningsveste. Hvis man ikke kan svømme, er det 
altså ikke noget problem. 
 
Vi skal også på hejk – altså en vandretur, hvor vi skal 
overnatte undervejs. På vores hejk skal vi klatre i 
Gorillaparken nær Svendborg. Klatreparken har 8 
klatrebaner, der alle giver udfordringer til den klatre-
glade i alle størrelser. Den strækker sig over 2,7 km i 
samlet med over 100 forskellige klatreelementer. 
Inden vi begiver os ud at klatre, får vi sikkerheds- 
og klatreudstyr, der er specialudviklet til formålet, på, 
og vi får kyndig vejledning i adfærd på banerne af 
vores uddannede klatreinstruktører.  
 
Derudover regner vi bl.a. med, at vi skal på natløb, 
hygge, fiske, lave mad over bål og bade …  
 

 

https://gorillapark.dk/instruktion-og-sikkerhed/
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Hvad skal jeg medbringe? 

Alt det du medbringer, skal kunne være i en rygsæk 
og en lille turtaske, som du kan bære samtidig. 
 
I turtasken har du en god, stor madpakke, fyldt 
drikkedunk, pung inkl. kopi af sygesikringskort.  
Evt. underholdning til turen, fx tegneserie, kortspil 
o.lign. 
 
I rygsækken har du alt andet. Se pakkelisten på næste 
side – og tjek vejrudsigten inden du pakker. 
Pakkelisten er lavet til almindeligt vejr. Ser det ud til 
høj sol, kan du måske fx skifte et par af de lange 
bukser ud med shorts o.lign. 
 
Lad mobiltelefoner, elektroniske spillemaskiner 
o.lign. blive hjemme!  
 

Hvilke ledere skal med? 

Vi deltagere tre ledere på turen; Birgitte, Thomas og 
Helle. 
 
Under lejren kan vi kontaktes på følgende 
telefonnumre:  
Helle 61 40 51 82 

Thomas 53 80 17 27 

Birgitte 24 45 85 17 

 

Send en sms, hvis I skal have fat i os - vi tjekker 
dagligt.  
 
Intet nyt er godt nyt, men dermed ikke sagt, at 
opkald eller sms betyder, at det ikke går godt  
 
Vi vil løbende lægge lidt fotos m.v. fra sommerlejren 
på vores facebook-side ”1. kokkedal junior” og på 
instagram . 
 
Hvis I skal have fat i os inden lejren, så send en sms. 

Tilmelding 

Bekræftelse af deltagelse og anden betaling foregår 
via hjemmesiden senest torsdag 18. juni 2018. 
 

Hvad koster det? 

Den samlede pris for sommerlejren er 800 kr.  
Restbetalingen indbetales sammen med 
bekræftelsen på hjemmesiden senest den 18. juni 
2020. 
 
Post til spejderen 

Der kan sendes breve til spejderne på følgende 
adresse: 
 

Spejderens Navn 

1. Kokkedal 

Thurøbund spejdercenter 

Galtenvej 204 

5700 Svendborg 

Pakker kan ikke sendes – vi risikerer at skulle hente 
dem 20 km væk…  Hvis nogen ønsker at ”sende” et 
brev eller en lille pakke, kan I gives det til os på 
stationen, så får spejderne det cirka halvvejs under 
lejren. OBS spiseligt indhold af en pakke er til fælles 
uddeling  
 

Lommepenge 
Der bliver mulighed for at købe lidt snolder, is mm. 
nogle af dagene. Hver spejder kan medbringe max 
100 kr.  
 
Derudover vil der formentlig være mulighed for at 
købe lidt souvenirs fra centret, fx en t-shirt. Hvis man 
ønsker det, kan man overføre yderligere 125 kr. pr. 
mobilepay til 53 80 17 27 med angivelse af 
spejdernavn. Evt. rest returneres efter lejren. 
 

Forældrehjælp? 

Af hensyn til corona er der lidt begrænsninger ift 
madlavning. Derfor efterspørger vi tre forældre, som 
efter opskrift kan lave en gryderet, som vi tage med. 
 
Hvis mit barn bliver sygt i løbet af lejren 

På grund af corona-situationen er der særlige regler 
for sygdom i år. Hvis vi er så uheldige at få en syg 
spejder under lejren, kommer spejderen i isolation på 
et værelse på centret, og I vil blive bedt om at hente 
jeres barn hurtigst muligt. 
 

 

  



 

  

Pakkeliste til sommerlejr 
 

Gode tips om pakning: 
o Du skal selv pakke, så du ved, hvad 

du har med, og hvor det ligger. 
o Pak i en rygsæk– så du selv kan 

bære det. Har I ikke en rygsæk, så 
kontakt os, så hjælper vi med at 
finde en løsning. 

o Når du pakker rygsækken, skal de 
tungeste ting ligge øverst og tæt 
ved ryggen. Det mindst vigtige skal 
i bunden. 

o Rygsækken skal være lige tung i 
begge sider.  

o Pak tøjet i poser, fx gennemsigtige 
plastposer, så du kan se, hvad 
poserne indeholder. Det gør det 
lettere at pakke og holde orden. 

o Navn på alt. 
o Du skal kunne bære din egen 

rygsæk – ca. 4 km. 
o Pakkelisten er vejledende – tjek 

vejrudsigten.  
 

Tøj: 
6 underbukser 
3-4 T-shirts 
6 par strømper 
2 par lange bukser 
1-2 par korte bukser 
Nattøj incl. tykke sokker 
Varm trøje/fleece 
vindjakke 
1 par sandaler  
1 par gode gå-sko (hvis du tager egentlige 

vandresko med, så skal du også have et par 
gummisko med el. lign. til klatring) 
regntøj + gummistøvler 

 

 
Toiletsager (minimum): 
tandbørste og tandpasta 
vaskeklud, kam/børste 
håndklæde 
myggebalsam 
solcreme 
håndsprit 
 
Spisegrej – i en pose: 
1 flad tallerken 
1 dyb tallerken/stor mug 
1 krus 
kniv, gaffel, ske 
1 viskestykke 
 
Lejrudstyr: 
Sovepose + liggeunderlag 
lygte 
dolk 

sangbog 
kasket/bøllehat 
solbriller 
 
I turtasken: 
Stor madpakke 
drikkedunk 
pung til lommepenge 
kopi af sygesikringsbevis 
 
Valgfrit: 
Evt. medicin 
læbepomade 
spillekort, blade 
kompas 
Sovedyr 
Arbejdshandsker 
badesko 
Fiskestang (hvis du har og har lyst til at fiske) 

  

Vi rejser naturligvis i uniform og med tørklæde   



 

  

Oplysningsseddel til lederne – afleveres senest 18. juni 

Spejderens navn: ________________________________ 

Kontaktnavn og nummer under lejren: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Stivkrampe dato: ______________  

Beskrivelse af om og hvordan din spejder kan svømme: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Vær særlig opmærksom på: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allergi, hjemve, skavanker, tryghedsskabende foranstaltninger og andet:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 


